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DELTA I DEBATTEN
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Vi tar gjerne imot dine innlegg til
papiravisen. Husk at du også kan
debattere i kommentarfeltene til
artiklene på www.dagen.no
Debattredaksjonen prioriterer korte innlegg.
A-debatt: Maks lengde 4.000 tegn
C-debatt: Maks lengde 1500 tegn
Kronikk: Maks lengde 6.500 tegn.
Innlegg skal undertegnes med fullt navn.
Redaksjonen skal alltid ha navn og adresse
på forfatteren. Redaksjonen forbeholder seg
retten til å kvalitetssikre og forkorte innlegg.
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DAGENS NETTKOMMENTAR

Personlig tenker eg vel gjerne at
hvis ikkje folk ønsker Bibelen som
rettesnor, bør dei kanskje danne ei
egen menighet uten Bibelen.
Solfrid Leonhardsen Bø

DEBATTANSVARLIG: REDAKTØR TARJEI GILJE

Send debattinnlegg til: # debatt@dagen.no

KRONIKK

En annen av innlederne, Jens Olav Mæland, forfatter
av boken Glemt av sine egne, hevder at de som, i likhet med Selbekk, kan se for seg territorielle kompromisser mellom Israel og Palestina, ikke kan betegnes
som «kristensionister»
NÆRVÆR: I staden for å spissformulere seg mot skole og helsestell kunne Haaland (bildet) heller sjå kva mulighet som ligg i
å styrke det kristne nærveret i skolen, skriv Rolf Kjøde.
Foto: Halldis Bjerkvik Volle

SKAPERKRAFT

Vi treng fleire
kristne lærarar
ROLF KJØDE
kurs- og oppdragsleiar NLA
Høgskolen
Når Hermund Haaland
hevdar at det er altfor mange
kristne lærarar og for få sosiale
entreprenørar (Dagen 20.oktober), kjem han i skade for å
sette opp mot kvarandre det
som høyrer saman. Det er riktig
å halde fram dei samfunnsforvandlande trekka ved Hans Nielsen Hauge og den rørsla som
kom etter han.
Den åndelege vekkinga og
folkelege reisninga gjekk hand i
hand og førte til endringar både
kulturelt, politisk og i næringslivet. I botnen for dette låg den
store endringa i det hundreåret
Hauge blei fødd, innføringa av
«allmueskolen», starten på dagens grunnskole. Utan den er
det vanskeleg å sjå for seg heile
Hauges virke. I staden for å
spissformulere seg mot skole
og helsestell – to område der
kyrkja faktisk var samfunnets
entreprenør – kunne Haaland
heller sjå kva mulighet som ligg

i å styrke det kristne nærveret
i skolen. Vi har altfor få kristne
lærarar. Dersom Skaperkraft
skal lykkast med å «engasjere
til aktiv samfunnsbygging»
ved å «stimulere til refleksjon»
(frå basisparagrafen), er vi avhengig av å vere der danninga
skjer. Skolen er denne plassen
for «alle». Dersom det er viktig å
gjere dette ut frå «klassisk kristen tenkning» (Skaperkrafts
basisparagraf), må mange vere
representert med sin kristne
personlegdom på den viktigaste
arenaen i samfunnet ved sidan
av heimen.
Kvifor er det då så viktig å
snakke ned læraryrket? Eg ser
gjerne mange nye Hans Nielsen Hauge og Per Sævik, unge
kristne som engasjerer seg i
breidden av entreprenørskap for
samfunn, næringsliv og misjon.
Det krev opplæring og danning. Born og unge treng kristne
som ser på undervisning av nye
generasjonar som eit gudgitt
kall. Derfor trengs både Hauge
School of Management og ei god
lærarutdanning. Dei må koplast, ikkje skiljast.

Høstens fokus på
kristensionisme
HANS MORTEN HAUGEN
leder av Sabeels venner i
Norge
SVEN OPPEGAARD
nestleder av sabeels
venner i norge
KJARTAN RUSET
tidligere leder av
sabeeels venner i
Norge

For få uker siden ble Dag Hoels bok Armageddon Halleluja!
Møter med politisk kristendom
lansert. Dette var en betydningsfull begivenhet i Bok-Norge, ikke
minst for alle med tilknytning til
kirke og kristne organisasjoner.
I arbeidet med boken har Dag
Hoel involvert seg i miljøer hvor
eskatologien (troens forventning
om de siste ting) i stor grad handler om slaget ved Harmageddon
(Joh. Åp. 16:16).
Hoel finner denne troen levende spesielt i kristensionistiske
sammenhenger, altså miljøer
hvor etableringen av staten Israel
er en særlig viktig del av den religiøse anskuelsen. Han har deltatt
på møter, arrangementer og rei-

ser i disse miljøene. Han blir kjent
med deres medlemmer og får deres tillit, noe han formidler på en
måte som også lar leseren kjenne
positiv fortrolighet i forhold til de
personene han beretter om.
Lesernes vurderinger av de
motivene og holdningene som
formidles i denne boken, vil selvsagt variere sterkt. Kristensionismen innbefatter generelt det
synet at de som setter seg opp
mot Guds vilje med den moderne
staten Israel, vil til slutt oppleve
Guds straff. Men det er uansett
viktig for oss som allmennhet å
kjenne til denne betydelige delen
av norsk og internasjonal kristenhet, og til de politiske holdningene som i stor grad følger med.
Derfor fortjener denne boken
– som med sitt alvorlige innhold
er velskrevet og fengslende – å bli
lest av mange.
I forbindelse med lanseringen
av denne boken, ble det 8. september arrangert et felleskirkelig møte i Oslo over temaet «Kristensionisme – Et hinder for fred?» En av
de frammøtte – som også var blitt
intervjuet av Hoel – kritiserte
hele panelet for å være antisemittisk. En annen, fra Internasjonale
Kristne Ambassade Jerusalem
– Norsk Avdeling, mente at kristensionistene selv var for dårlig
representert i panelet. Selv om
arrangørene forstår denne kri-

tikken, er det relevant å peke på
bredden blant innlederne.
En av innlederne, Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, har skrevet boken Korset og Davidsstjernen. Han står for solidaritet med
Israel som et forfulgt folk med
rett til et nasjonalt hjem. Han tar
imidlertid avstand fra å bli betegnet som «kristensionist», og foretrekker å bli regnet som «kristen
og sionist».
En annen av innlederne, Jens
Olav Mæland, forfatter av boken
Glemt av sine egne, støtter denne
distinksjonen og hevder at de
som, i likhet med Selbekk, kan se
for seg territorielle kompromisser
mellom Israel og Palestina, ikke
kan betegnes som «kristensionister». Etter hans syn er kristensionismen det å støtte den eksklusive politiske sionismens krav om
eiendomsrett til det hellige land,
om nødvendig ved å sette folkeretten til side.
Det ble påpekt under møtet at
sionismen som sådan har utviklet seg fra å være en sekulær og
sosialistisk bevegelse til å bli en
stadig mer religiøs og etnisk bevegelse. På jødisk side er sionismen
i stor grad representert gjennom
bosetterbevegelsen og ultraortodoks jødedom. Men den har bred
internasjonal støtte gjennom
kristensionistisk engasjement i
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Skal EU styre norsk finansnæring?
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MAKT: Den EU-vennlige regjeringen misliker sterkt den
store motstanden som er i folket mot Unionen. Regjeringen
foreslår at Norge avgir suverenitet til EUs Finanstilsyn. Jeg
er sterkt motstander av at Norge skal gi fra seg makten over
finansmarkedene i Norge. Da dette berører kjernen i den
nasjonale suvereniteten! Her må Stortinget i respekt for det
norske folk stoppe den EU-kåte regjeringen. Norge var et av
de landene som kom best ut av finanskrisen. Det er derfor
særegent at regjeringen nå vil flytte makt over bankene fra
Norge til EU. Jeg er bekymret for at regjeringen vil foreslå å
flytte stadig mer herredømme over til Unionen. Det er meget viktig at opposisjonspartiene, og ikke minst folk flest, er
på vakt mot den snikinnføringen av makt fra fedrelandet til
EU, som Høyre og Fremskrittspartiet ivrer etter!
JAN-OVE FROMREIDE , ASKØY
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Lavere
skatt for
folk flest
Pengene tilhører folket
– ikke staten. Allikevel fremstiller Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet skattelettelser som
noe Fremskrittspartiet «gir»,
som om det skulle vært en gave. Mens Frp vil ha skattelettelser slik at flere nordmenn
kan greie seg på sin egen inntekt, skjøv rødgrønn skattepolitikk folk med lav inntekt
over på trygd og offentlige
støtteordninger. Her er det
store ideologiske forskjeller
mellom partiene.

POLITIKK: Kristensionister er i dag en av de mest innflytelsesrike bevegelsene som påvirker internasjonal politikk i forhold til Israel og Palestina, skriver Hans Morten Haugen, Sven Oppegaard og Kjartan Ruset. Bildet er fra Jerusalem-marsjen i fjor.
Illustrasjonsfoto: Dagen-arkiv

mange land.
Kristensionister er i dag en av
de mest innflytelsesrike bevegelsene som påvirker internasjonal
politikk i forhold til Israel og Palestina. Sterkt preget av en endetids-teologi som ser opprettelsen
av staten Israel som oppfyllelsen
av Bibelens profetier, får militære
aksjoner og ekspanderende bosettinger deres velsignelse, som
ledd i å framskynde Jesu gjenkomst.
Samtidig er det et faktum at
mange jøder, i og utenfor Israel,
er alarmerte ved denne teologien,
hvor Israel lett fremstår som et
middel til å framskynde endetidens drama.
Et av de arrangementene Dag
Hoel beretter om i sin bok, er den
årlige «Jerusalem-marsjen», på
tidspunktet for den store jødiske
Løvhyttefesten (Sukkot, Sakarja
14:16), hvor et stort antall kristne
fra hele verden marsjerer gjen-

nom Jerusalems gater. Marsjen
fant i år sted den 14. oktober. Dette er en solidaritetsbevegelse, arrangert av Internasjonale kristne
ambassade i Jerusalem (ICEJ)
med godkjennelse av Jerusalem
kommune.
Deltakerne bærer flagg fra
sine land, og plakater med tekster
på mange språk, også hebraisk,
med paroler til støtte for Israel
og det israelske forsvaret. Marsjen omfatter ikke jødiske deltakere, men beskyttes av israelske
soldater og politi. Fra ICEJs side
var det i år fokus på Jesu lignelse
i Matteusevangeliets kapittel 25
om de fem kloke og fem uforstandige brudepikene.
Hvert år holdes det også små
demonstrasjoner fra palestinske
kristnes side hvor det fokuseres
på betydningen av frihet og rett
etter internasjonal lov. Denne
gang mobiliserte medlemmer av
Sabeel, et ressurssenter for palestinske kristne, aktivister til å dele

O De palestinske
aktivistene fikk
fram et budskap
som når lenger
enn til Vest-Jerusalems gater.

ut gaver og løpesedler til marsjdeltakerne på sin marsj gjennom Vest-Jerusalem. I tråd med
lignelsen i Matteus 25 delte fem
«brudepiker» ut 531 små flasker
med olje fra oliventrær i Betlehem. Tallet 531 symboliserer det
antall palestinske landsbyer som
fikk sin befolkning utdrevet i
1948, da staten Israel ble opprettet – på et område betydelig større enn området omfattet av FNs
delingsplan. «Brudepikenes» utfordring til marsjdeltakerne var
å søke en inkluderende holdning
og tro, sammen med arbeid for
rettferd og fred for både jøder og
palestinere.
Denne lille demonstrasjonen hadde antakelig begrenset
påvirkning hos deltakerne i årets
Jerusalem-marsj. Men de palestinske aktivistene fikk fram et
budskap som når lenger enn til
Vest-Jerusalems gater, et budskap om de palestinske kristnes
kamp under en okkupasjon som
mange av deres internasjonale

H/Frp-regjeringen la nylig frem statsbudsjettet for
2015 med en rekke skattelettelser til folk flest. Vi øker frikortgrensen til 50.000 kroner, vi reduserer trygdeavgiften med 0,1 prosent til 8,1 prosent, og vi øker den øvre grensen i minstefradraget for lønn
og pensjon med 1000 kroner.
På toppen av dette fremmer
vi forslag om at 37.000 færre
skal betale toppskatt. Skatt
på alminnelig inntekt har vi
allerede redusert fra 28 til
27 prosent i inneværende års
budsjett. Folk med lav inntekt bruker en stor del av inntekten sin på avgifter, og H/
Frp-regjeringens forslag om
å kutte både omregistreringsavgiften på bruktbiler med 30
prosent og drivstoffavgiftene
med 310 millioner kroner vil
merkes i folks lommebøker.
Statsbudsjettet for 2015 kommer til å bli stående i historien
som et vendepunkt i norsk politikk, og vil bli husket som et
år der hver enkelt familie fikk
mer frihet til å bestemme over
sine egne inntekter. Det er på
høy tid.
GJERMUND
HAGESÆTER
finanspolitisk talsmann
Fremskrittspartiet

